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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i ust. 4 w związku 
z art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w gminie Zawadzkie, 
którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, 
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości: 238,00 zł brutto za 1 m3. 

§ 2. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w gminie Zawadzkie, 
którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, 
w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości: 476,00 zł brutto za 
1 m3. 

§ 3. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w gminie Zawadzkie za 
usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości 38,00 zł 
brutto za 1 m3. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr V/34/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie 
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów 
komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz.1189). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), Rada Gminy określa, w drodze uchwały, 
górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się zebranych 
na terenie nieruchomości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, 
za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. 
 
Rada Gminy określając stawki opłat, za odbieranie odpadów komunalnych, stosuje wyższe stawki, 
jeśli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
 
Przedmiotowa uchwała określa stawki maksymalne, za usługi odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, których podmioty świadczące w/w usługi nie będą mogli 
przekroczyć. 
 
Wyliczając górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, wzięto pod uwagę wzrost inflacji, 
a także wzrost kosztów usługi w przedmiotowym zakresie, w tym m.in. kosztów składowania 
odpadów, kosztów paliwa, kosztów osobowych pracowników, co powoduje konieczność ustalenia 
nowych stawek opłat. 
 
Stawki określone w przyjętej uchwale nr V/34/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 
2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, nie były dotąd zmieniane. 
 
W dniu 4.11.2021 r., do tut. Urzędu wpłynął wniosek Przedsiębiorcy świadczącego usługi 
w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych, o podwyższenie opłaty za odbiór i transport 
do oczyszczalni ścieków 1 m3 nieczystości  przedstawiając stosowną kalkulację. 
 
W związku z powyższym, tut. Organ wystąpił do podmiotów świadczących usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 
Zawadzkie z prośbą o przedstawienie szczegółowej kalkulacji stawki za odbiór 1 m3 ścieków 
pochodzących ze zbiorników bezodpływowych – zgodnie z obowiązującym w firmach cennikiem. 
W odpowiedzi na powyższe, żaden z podmiotów nie przedstawił kalkulacji argumentując 
sporadycznym świadczeniem usługi. 
 
Dokonując analizy kalkulacji przedstawionej przez podmiot wnioskujący o zmianę uchwały, 
stwierdzono, iż przedstawiona kalkulacja jest sporządzona poprawnie. Na przestrzeni lat 
obowiązywania dotychczasowej stawki za wywóz 1 m3 ścieków pochodzących ze zbiorników 
bezodpływowych (od roku 2016 w wysokości 26,00 zł brutto) wzrosły koszty pracownicze, koszty 
cen paliw oraz opłat za korzystanie ze środowiska średnio o 60%. 
 
Wobec powyższego, proponowana stawka 38,00 zł brutto za 1 m3 ścieków pochodzących 
ze zbiorników bezodpływowych, jest zasadna. 
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Propozycję stawki za 1 m3 odpadów obliczono poprzez dodanie 10% ceny (wzrost kosztów inflacji, 
wzrost cen paliw itp.) do obowiązującej stawki za poj. 1100 l, w którym zbierany jest 1 m3 
odpadów. 
 
Proponuje się, aby w/w kwotę określić jako górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości w gminie Zawadzkie, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny. 
 
Jako górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w gminie Zawadzkie, którzy 
nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, proponuje się dwukrotność 
kwoty 238,00 zł brutto tj. 476,00 zł brutto (podobnie jak przyjęto dla właścicieli nieruchomości 
objętych systemem gospodarowania odpadami). 
 
Dotychczasowe stawki określone w uchwale nr V/34/19 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia                   
25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, kształtują się następująco: 
 
1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w 

wysokości: 
a) 33,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 60 l za jednokrotny wywóz, 
b) 42,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 120 l za jednokrotny wywóz, 
c) 73,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 240 l za jednokrotny wywóz, 
d) 216,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 1100 l za jednokrotny wywóz; 
 

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
w wysokości: 
a) 40,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 60 l za jednokrotny wywóz, 
b) 50,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 120 l za jednokrotny wywóz, 
c) 88,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 240 l za jednokrotny wywóz, 
d) 260,00 zł brutto - za pojemnik o pojemności 1100 l za jednokrotny wywóz. 

 
Z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, obecnie należy ustalić wysokość stawek za 
1 m3 odpadów lub ścieków, a nie jak wcześniej za pojemnik. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedstawionego projektu uchwały jest zasadne. 
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